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Ośrodek Pobierowo Ośrodek Niechorze

Ustronie 
Morskie

Rowy

Kołobrzeg Mielno

9 327

84 122 gości

2231 tys. m

783 456



Pobierowo

Niechorze

Ośrodek Mielno Ośrodek Rowy

Ośrodek Kołobrzeg Ośrodek Ustronie Morskie





ul. Zachodnia 8k

 
POBIEROWO

- 390m od morza

- podgrzewany basen

- jacuzzi

- małpi gaj

- brodzik dla dzieci

- boisko plażowe

- 2 place zabaw

- wypożyczalnia rowerów

- siłownia zewnętrzna

- salon gier 

- restauracja, kawiarnia i bistro

- SPA z krytym basenem i saunami

Basen z brodzikiem oraz strefą VIP 2 bajeczne place zabaw z morskim piaskiem

Pobierowo

Niechorze
Ustronie 
Morskie

56
luksusowych 

apartamentów

71
luksusowych domów

drewnianych

Rowy

Kołobrzeg Mielno





ul. Wschodnia 1

 
NIECHORZE

- 340m od morza

- podgrzewany basen

- jacuzzi

- 2 zjeżdżalnie wodne

141
luksusowych domów

drewnianych

- brodzik dla dzieci

- boisko plażowe

- 4 place zabaw

- siłownia zewnętrzna

- salon gier 

- małpi gaj

- kawiarnia i bistro

- wypożyczalnia rowerów

Basen z brodzikiem, 2 zjeżdżalnie wodne, jacuzzi 4 bajeczne place zabaw dla dzieci

6
luksusowych 

apartamentów

Pobierowo

Niechorze
Ustronie 
Morskie

Rowy

Kołobrzeg Mielno





- 290m od morza

- podgrzewany basen

- jacuzzi

- 2 zjeżdżalnie wodne

147
luksusowych domów

drewnianych

- brodzik dla dzieci

- boisko plażowe

- 8 placów zabaw

- siłownia zewnętrzna

Basen, mini basen, 2 zjeżdżalnie wodne, jacuzzi 8 bajecznych placów zabaw dla dzieci

176
luksusowych 

apartamentów

ul. Polna 4a

 
USTRONIE
MORSKIE

Pobierowo

Niechorze
Ustronie 
Morskie

- salon gier 

- małpi gaj

- kawiarnia i bistro

- wypożyczalnia rowerów

Rowy

Kołobrzeg Mielno





132
luksusowych domów

drewnianych

30
luksusowych 

apartamentów

Pobierowo

Niechorze
Ustronie 
Morskie

Rowy

Kołobrzeg Mielno

 
KOŁOBRZEG
ul. Nadmorska 24A, Grzybowo

- 180m od morza

- podgrzewany basen

- jacuzzi

- 2 zjeżdżalnie wodne

- brodzik dla dzieci

- boisko plażowe

- 3 place zabaw

- siłownia zewnętrzna

- salon gier 

- małpi gaj

- kawiarnia i bistro

- wypożyczalnia rowerów

Basen z brodzikiem, 2 zjeżdżalnie wodne, jacuzzi 3 bajeczne place zabaw dla dzieci





220
luksusowych domów

drewnianych

69
luksusowych 

apartamentów

Pobierowo

Niechorze
Ustronie 
Morskie

Rowy

Kołobrzeg Mielno

ul. Stanisława Maczka 12

 
MIELNO

- 70m od morza

- podgrzewany basen

- jacuzzi

- 2 zjeżdżalnie wodne

- brodzik dla dzieci

- boisko plażowe

- 2 place zabaw

- siłownia zewnętrzna

- salon gier 

- małpi gaj

- restauracja, kawiarnia i bistro

- wypożyczalnia rowerów

Basen, mini basen, 2 zjeżdżalnie wodne, jacuzzi 2 bajeczne place zabaw dla dzieci





72
luksusowych domów

drewnianych

119
luksusowych 

apartamentów

Pobierowo

Niechorze
Ustronie 
Morskie

Rowy

Kołobrzeg Mielno

ul. Wczasowa 3/5

 
ROWY

- 330m od morza

- podgrzewany basen

- jacuzzi

- 2 zjeżdżalnie wodne

- brodzik dla dzieci

- boisko plażowe

- 4 place zabaw

- siłownia zewnętrzna

- salon gier, małpi gaj

- restauracja, kawiarnia i bistro

- SPA z krytym basenem i saunami

- wypożyczalnia rowerów

4 bajeczne place zabaw dla dzieciBasen z brodzikiem, 2 zjeżdżalnie wodne, jacuzzi



Przestronny salon, w pełni wyposażona

kuchnia z rodzinną jadalnią, nowoczesna

łazienka, dwie sypialnie, balkon z widokiem

na dziedziniec oraz ogromny taras - to standard 

w luksusowych domach drewnianych.

LUKSUSOWE
2DOMY 85m

Przestronna sypialnia z balkonem i widokiem 
na dziedziniec



Zakwaterowanie

Przestronna sypialnia z balkonem i widokiem 
na dziedziniec

Przestronny salon, w pełni wyposażona

kuchnia z rodzinną jadalnią, nowoczesna

łazienka, dwie sypialnie, balkon z widokiem

na dziedziniec oraz ogromny taras - to standard 

w luksusowych domach drewnianych.

LUKSUSOWE
2DOMY 85m



Sypialnia na antresoli - komfort i wygoda

Nowoczesny salon z TV 50", jadalnia, w pełni wyposażony

aneks kuchenny, łazienka z prysznicem, przytulna sypialnia

z TV 32" na piętrze oraz balkon z widokiem na basen 
2

to wysoki standard i luksus. Całość o łącznej powierzchni 55m

gwarantuje komfortowy wypoczynek dla 4-osobowej rodziny.

LUKSUSOWE
2APARTAMENTY 55m



Sypialnia na antresoli - komfort i wygoda

Zakwaterowanie

Nowoczesny salon z TV 50", jadalnia, w pełni wyposażony

aneks kuchenny, łazienka z prysznicem, przytulna sypialnia

z TV 32" na piętrze oraz balkon z widokiem na basen 
2

to wysoki standard i luksus. Całość o łącznej powierzchni 55m

gwarantuje komfortowy wypoczynek dla 4-osobowej rodziny.

LUKSUSOWE
2APARTAMENTY 55m



Przestronny salon z widokiem na dziedziniec

W luksusowych apartamentach znajdziesz przestronny salon z TV 50",

w pełni wyposażoną kuchnię z jadalnią, łazienkę z prysznicem oraz
2

balkonem z widokiem na basen. Całość o łącznej powierzchni 40m

pozwala cieszyć się komfortem i daje mnóstwo radości całej rodzinie. 

LUKSUSOWE
2APARTAMENTY 40m



Przestronny salon z widokiem na dziedziniec

Zakwaterowanie

W luksusowych apartamentach znajdziesz przestronny salon z TV 50",

w pełni wyposażoną kuchnię z jadalnią, łazienkę z prysznicem oraz
2

balkonem z widokiem na basen. Całość o łącznej powierzchni 40m

pozwala cieszyć się komfortem i daje mnóstwo radości całej rodzinie. 

LUKSUSOWE
2APARTAMENTY 40m



W upalne dni wszyscy marzymy o kąpieli wodnej, dlatego w centrum 

naszych ośrodków znajduje się odkryty basen z podgrzewaną wodą
2o powierzchni nawet 250m . W trosce o komfort i bezpieczeństwo 

najmłodszych gości przygotowaliśmy brodzik z podgrzewaną wodą.

 
BASEN Z BRODZIKIEM



Niepowtarzalna frajda nie tylko dla najmłodszych. Są idealnym sposobem na ochłodę 

i wspaniałą zabawę dla całej rodziny w słoneczny dzień. Przy basenie i zjeżdżalni 

znajduje się strefa relaksu z leżakami do dyspozycji wszystkich gości.

 
ZJEŻDŻALNIE WODNE



Odśwież swoje ciało i umysł. Odprężająca hydroterapia 

w jacuzzi pod gołym niebem to doskonała forma relaksu. 

Właściwe połączenie wody z powietrzem przywraca 

organizmowi energię i piękny wygląd.

 
JACUZZI



Zabawa to najważniejszy element wakacji każdego dziecka. 

Specjalnie dla nich zbudowaliśmy huśtawki, bujaki oraz bajeczne 

place zabaw pełne wizerunków kwiatów i zwierząt, które przeniosą 

Wasze pociechy w magiczną krainę beztroski.

BAJECZNE
PLACE ZABAW



2
Ponad 100m  złotego piasku to specjalna przestrzeń do wspólnych 

rozgrywek. Zagraj w siatkówkę, badmintona lub wymyśl własną grę 

i baw się wspólnie z rodziną oraz nowymi przyjaciółmi.

BOISKO
PLAŻOWE



Zespół doświadczonych animatorów to gwarancja najlepszej 

zabawy i edukacji dla dzieci przez cały dzień, a dla rodziców 

czas wytchnienia i relaksu. Każdy dzień to niepowtarzalny 

program animacji i ciekawy świat rozrywki. 

 
ANIMACJE DLA DZIECI



Bilard, cymbergaj, koszykówka a może strzelanka wodna? Duży wybór 

najatrakcyjniejszych gier zarówno dla dzieci jak i rodziców. Sala zabaw 

gwarantuje świetną rozrywkę dla całej rodziny szczególnie w pochmurne dni. 

 
SALON GIER



Wspaniała zabawa dla wszystkich dzieciaków! Znajdziesz tutaj tor przeszkód, 

zjeżdżalnie i baseny pełne kolorowych kulek oraz specjalnie wydzieloną strefę 

z atrakcjami przystosowanymi dla naszych najmłodszych gości.

MAŁPI GAJ - ŚWIAT ZABAW
DLA NAJMŁODSZYCH



W każdym ośrodku do dyspozycji gości oddajemy piłkarzyki, 

stoły do ping ponga, hulajnogi, samochodziki, gokarty, rowerki

i inne atrakcje - nie będzie czasu na nudę!

 
INNE ATRAKCJE



Chcesz na wakacjach zadbać o formę fizyczną? Nie ma problemu. 

Dla ceniących sobie aktywność fizyczną o poranku oddajemy 

do dyspozycji siłownię na świeżym powietrzu, dzięki czemu zadbasz 

o swoją kondycję i dobre samopoczucie na cały dzień. 

SIŁOWNIA
ZEWNĘTRZNA



Szybka obsługa i smaczne jedzenie. W menu znajdziesz popularne 

dania wykonane z produktów najwyższej jakości przez naszych kucharzy. 

Zupy, pizza, makarony czy burgery z wyselekcjonowanej wołowiny to tylko 

niektóre pozycje z karty menu. Ponadto uraczymy Was pysznymi goframi, 

kręconymi lodami oraz sezonowymi rodzajami domowych ciast. 

 
BISTRO



 
KAWIARNIA
Pyszne cappuccino, zimne piwo czy świeżo zrobiony koktajl - bogata oferta naszych kawiarni 

z widokiem na basen umilą Wam pobyt i dadzą chwile wytchnienia. Oferujemy kawę, 

herbaty, wyciskane soki, piwo i całą paletę najpopularniejszych alkoholi. Ponadto świeże 

owoce, jogurty, ciasta domowego wypieku, popcorn i nachos. Każdy znajdzie coś dla siebie.



Zapraszamy na doskonałe dania zaprojektowane przez uznanego Szefa Kuchni

Jacka Grajsera - zwycięzcę konkursu Chefs Culinar Cup. Oferujemy bogate 

i urozmaicone śniadania oraz obiadokolacje w formie szwedzkiego bufetu.

 
RESTAURACJA

Nowość

2018



Wyżywienie

Zapraszamy na doskonałe dania zaprojektowane przez uznanego Szefa Kuchni Sergiusza

Hieronimczaka - finalistę konkursu Top Chef. Do wyboru wyżywienie HB (Half Board) składające

się ze śniadania i obiadokolacji w formie szwedzkiego bufetu oraz opcja All Inclusive, która

dodatkowo zawiera przekąski, napoje bezalkoholowe i wybrane alkohole w ciągu całego dnia. 

 
RESTAURACJA



Nowość

2018

Sauna sucha

Sauna parowa
Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort naszych gości i uatrakcyjnić pobyt w Holiday Park & Resort

do dyspozycji oddajemy nowopowstałe strefy SPA z odnową biologiczną, w skład których wchodzą 

basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi oraz sauny: sucha i parowa oraz bogata oferta masaży. Całość 

dopełni relaksacyjna muzyka oraz ciepłe oświetlenie, dzięki czemu wypoczniesz, odprężysz się 

i zregenerujesz swój umysł i ciało. 

 
SPA Z KRYTYM BASENEM



SPA

Sauna sucha

Sauna parowa
Aby jeszcze bardziej zwiększyć komfort naszych gości i uatrakcyjnić pobyt w Holiday Park & Resort

do dyspozycji oddajemy nowopowstałe strefy SPA z odnową biologiczną, w skład których wchodzą 

basen, brodzik dla dzieci, jacuzzi oraz sauny: sucha i parowa oraz bogata oferta masaży. Całość 

dopełni relaksacyjna muzyka oraz ciepłe oświetlenie, dzięki czemu wypoczniesz, odprężysz się 

i zregenerujesz swój umysł i ciało. 

 
SPA Z KRYTYM BASENEM



 
HOTEL W ŁEBIE 
Apartamenty zaprojektowane w najlepszym stylu. 

Słoneczne tarasy, przestronność pomieszczeń i widok na Bałtyk. 

Do tego funkcjonalne układy, które idealnie spełniają oczekiwania 

4-osobowej rodziny. 



HOTEL 4*
Nowa

inwestycja

Projekt zakłada wewnętrzną część rekreacyjną, w której znajdą się: 

kawiarnia, restauracja, SPA oraz baseny z saunami i jacuzzi. 

W dalszym otoczeniu zaplanowane są zjeżdżalnie wodne, 

brodzik dla dzieci oraz plac zabaw.



www.holidaypark.pl

rezerwacje: 

tel. +48 735 200 800

Pobierowo

Niechorze

Ustronie 
Morskie

Kołobrzeg

Mielno

Rowy

ver 06.20
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